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assim como muitas das principais regiões 
de Belo Horizonte crescem de forma signifi-
cativa, os bairros Jaraguá e o dona Clara não 
fogem à regra. no entanto, toda estrutura 
precisa acompanhar esse processo de cres-
cimento, mas, quando isso não acontece, 

podem surgir sérios problemas. trânsito, se-
gurança, iluminação, rede pluvial, sinalização, 
acessibilidade e a infraestrutura, de um modo 
geral, precisam de ajustes e de intervenções 
para que as vias públicas atendam aos an-
seios e proporcione segurança e facilidade 

aos pedestres e aos motoristas. a avenida 
sebastião de Brito é a via pública que neces-
sita de ajustes na região e a Prefeitura tem 
deixado a desejar em vários aspectos. 

Leia mais nas páginas 12, 13 e 15
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Avenida Sebastião de Brito
precisa urgentemente de intervenções

Pa
tr

iC
k 

M
ar

qu
es



2
dezembro 2018

CRÔNICA
Tudo pode mudar

a vida está em cons-
tante movimento. tudo pode 
mudar em um único instante, 
em fração de segundos. tudo 
pode mudar com o passar 
dos anos. É preciso estar 
preparado para todos os ti-
pos de surpresas. É preciso 
ter coragem em seu coração 
para enfrentar os desafios 
que podem chegar até você 

a qualquer momento. e acontece. Às vezes sem previsão 
nenhuma. subitamente.

um dia calmo na vida de Maria vitória. ano de 2015. 
dias de expectativas, mas de calmaria por ter comple-
tado um mês de adaptação em Paris (França), onde ela 
foi estudar e tinha acabado de conseguir um emprego 
em um bistrô. tudo dando certo! Finalmente! Felicidade 
plena! as novas amigas chamam para comemorar num 
show na boate Bataclan. ela foi. Cerca de 1.500 pessoas 
se divertiam muito, no entanto, mais de 100 delas não 
sabiam que aqueles seriam seus últimos instantes. in-
clusive para minha amiga Maria vitória. tudo pode mu-
dar em um instante... e naquele instante tudo mudou. 
Homens entraram atirando. um atentado terrorista. Mas 
logo ali? logo naquela noite? Justamente em Paris? ela 
não pôde refletir muito. uma amiga a segurou com força, 
arrastando-a para o banheiro. era tarde. no meio de uma 
multidão ela foi atingida. gritos desesperados, pessoas 
no chão, sonhos quebrados. assim, mais uma entre mi-
lhares de histórias se encerraram mais cedo.

João Pedro não entendia porque mesmo depois de 
35 anos as coisas não davam tão certo para ele. uma 
pessoa inteligente, saudável, de boa aparência e sem-

pre trabalhou com afinco, mas nunca como realmente 
gostaria. nem sempre foi reconhecido pelos seus esfor-
ços. namoros não davam certo, agonias tomavam con-
ta, insatisfação com o modo de viver e angústia com o 
tempo que passava rápido. uma depressão o abateu, se 
afastou de amigos e da família, mas sobrou um pouco 
de forças para persistir no sonho e buscar o que sempre 
almejou com muita luta. Hoje é um homem realizado e 
com uma família constituída. em alguma parte de sua 
vivência a vida também mudou.

dois exemplos reais que exemplificam como realmen-
te a vida muda demais. Às vezes de maneira até muito 
radical; outras com o passar dos anos. a aparência muda, 
o físico envelhece, um status tão vangloriado pode se 
transformar em perda, a vida noturna badalada pode se 
transformar em depressão, amigos se afastam, a carrei-
ra pode terminar assim como a fama, um relacionamento 
pode ter fim pela falta de valorização e por aí vai. assim 
como o contrário também acontece e as dificuldades se 
transformam em vitórias, a dor e a angústia em alegria 
e as realizações e o reconhecimento surgem. deus sabe 
como e quando agir em sua vida e em seu coração. só não 
temos a capacidade de compreender esse tempo.

são muitas as pessoas que se acham melhores do 
que as outras. são muitos os que se deslumbram com o 
poder, com novas companhias, com aspecto físico e com 
momentos passageiros. são muitos os que julgam e são 
muitos os que caem. o tempo passa, a idade chega, as 
pessoas adoecem, envelhecem. até a flor mais bonita 
um dia murcha. o alimento vence. o corrupto é preso, 
assim como o bandido ou o traficante. a glória chega 
ao fim. e será que valorizamos quem realmente merece 
e enxerga de fato o nosso coração? ou simplesmente 
nos quer bem?

tudo isso foi explanado para que você tente apro-
veitar este final de ano para desacelerar, descansar a 
mente e o corpo, relaxar, se permitir, viajar, dormir um 
pouco mais, visitar e curtir a família, ler, assistir a bons 
filmes, ouvir música, dançar, rezar, sorrir mais, passear 
com a família e com os amigos, ou simplesmente não 
fazer nada. Faça algo, mesmo que simples, que sempre 
tenha tido vontade de fazer. tenha como objetivo dimi-
nuir o ritmo em meio às confusões e às correrias do dia 
a dia. enfim, tire pequenas férias e curta o cotidiano com 
uma visão diferenciada de tudo.

sinta o prazer de ser útil a alguém. valorize todos os 
abraços que receber. dê sua contribuição para conta-
giar os ambientes que você frequenta com atitudes, com 
gestos e com palavras otimistas. dessa forma, você sen-
tirá uma paz interior que poderá se transferir para o seu 
corpo e para a sua mente, permitindo a diminuição das 
tensões dos músculos e dos nervos. dê um tempo para 
você. Cuide-se. se conheça um pouco mais e aproveite 
sua vida com qualidade e com prazer. Certamente não 
terá nada a perder.

que deus abençoe e ilumine imensamente a sua 
vida, da sua família, seus objetivos pessoais e profis-
sionais, seus sonhos, seu trabalho, seus amigos, e todos 
aqueles a quem você quer bem. lembre-se: ele está 
com você o tempo todo, em cada momento de sua vida. 
Mantenha sua fé e siga em frente! deus te abençoe, 
um Feliz natal e um espetacular ano de 2019, cheio de 
esperanças, parcerias e otimismo! que assim seja!

Fabily Rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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desde o dia 25 de outubro, a 
BHtrans está dando continuidade a uma 
série de intervenções no bairro Castelo. 
nesta segunda etapa, as alterações de 
circulação ocorrem em vias nas proximi-
dades da avenida Presidente tancredo 
neves. as intervenções no trânsito fa-
zem parte de um projeto mais amplo 
envolvendo os bairros Castelo, Manacás 
e santa terezinha com o objetivo de 
proporcionar mais segurança para veí-
culos e pedestres e melhorar a fluidez 
na circulação na região. serão realiza-
das obras e implantação de nova sinali-
zação (semáforos, travessias de pedes-
tres, redutores de velocidade, placas e 
pintura de solo) nas avenidas tancredo 

neves, dos engenheiros, Miguel Perrela 
e altamiro avelino soares. 

o projeto de trânsito e transporte 
para a região partiu de solicitações da 
população e foi aprovado em reunião 
com a comunidade durante encontros 
da Comissão regional de transportes e 
trânsito (Crtts).

em função das mudanças de circula-
ção, também serão alterados os itinerá-
rios e alguns pontos de embarque e de-
sembarque das linhas 3301B (Castelo) 
e 533 (Castelo/shopping del rey), no 
bairro Castelo. Confira as intervenções 
do projeto, os novos itinerários e os 
pontos de ônibus remanejados no site 
www.emfocomidia.com.br.

Alegria para aprender.
Entusiasmo para evoluir e

autonomia para superar.
Nossa paixão é preparar

alunos para que eles
cresçam com autocon�ança

e amor pelo que fazem.
Visite-nos e surpreenda-se!

www.ceir.com.br

@ceizarizzotti

Centro Educacional Iza Rizzotti

Rua Jornalista Waldir Lau
421 - Itapoã - BH/MG

31 3441-5142  |  31 3494-3646

Berçário ao
2º período.

Turnos: 
Manhã/ Tarde/ Integral

*Preços atrativos 
(turno da manhã)*

A educação
mudou!

Matrículas
abertas

Foto: Renata Loyola Fotografia | www.renataloyolafotografia.com | (31) 993409710
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TERÇA A SÁBADO
 11h À 0h

DOMINGO
11h ÀS 16h

EM
FO

C
O

M
ÍD

IA

Entrega de marmitex
Novidade

Pacotes fechados para eventos
Faça sua confraternização de final de ano aqui

3443-6299 / 3441-4957RUA NORALDINO DE LIMA, 581, JARAGUÁ E-MAIL: EVENTOSJARDIMDEMINAS@YAHOO.COM 98660-1850

98957-2628

BHTrans realiza mudanças no transporte 
coletivo de três bairros da Pampulha

Castelo, Manacás e Santa Terezinha têm 
novas intervenções de trânsito 

Mudança para os usuários do trans-
porte coletivo na região da Pampulha. des-
de o dia 8 de dezembro a BHtrans alterou 
os itinerários das linhas que atendem aos 
bairros suzana, universitário e Cruzeiro, 
que irão passar por uma reestruturação 
para oferecer mais conforto e agilidade 
aos  passageiros. a notícia foi divulga-
da pela Prefeitura de Belo Horizonte por 
meio da BHtrans e da Coordenadoria de 
atendimento regional Pampulha.

as linhas 5101 (suzana/Cruzeiro) e 
5031 (suzana/savassi via universitário) 
foram substituídas pela nova linha 5104 
(suzana/Cruzeiro via universitário), que 

vai ampliar as opções de deslocamento, 
aumentar o número de viagens e diminuir 
o tempo de espera nos pontos. a mudança 
foi aprovada em reunião com a comunida-
de no dia 5 de julho deste ano.

Para seguir viagem pelo anel 
rodoviário, o usuário deverá utilizar a linha 
Move 8551 (estação são gabriel/estação 
uFMg via anel rodoviário), que faz ligação 
entre os corredores Cristiano Machado e 
antônio Carlos, possibilitando mais integra-
ções com o sistema Move. Confira todas 
as mudanças de itinerários e os quadros 
de horários dos atendimentos acessando o 
nosso site www.emfocomidia.com.br. 

MoisÉs Magno

divulgação



4
dezembro 2018

PAMPULHA INFORMA

Bairro Dona Clara ganha nova opção
 em tratamento dentário

Evento beneficente promove estética e 
qualificação profissional

na edição 102 o jornal Jaraguá em 
Foco mostrou na matéria de capa a for-
ça do segmento odontológico na região 
da Pampulha, com opções para as mais 
diversas necessidades. assim, em no-
vembro, mais uma clínica foi aberta na 
região, comprovando a solidez dessa 
demanda.

Já presente no bairro são Bernardo 
há 27 anos, a e&r odontologia escolheu 
o dona Clara para abrir sua segunda 
unidade. segundo o sócio-proprietário, 
elair nunes, “a vinda para o dona Clara 
foi motivada pela grande demanda de 
pacientes da unidade são Bernardo, 

aliada ao crescimento comercial da ave-
nida sebastião de Brito”. ele lembra que 
são oferecidos pela clínica, tanto para 
atendimentos particulares como para 
convênios, os serviços de clareamento, 
limpeza, prótese, endodontia, ortodon-
tia, exodontia, implante, faceta, botox, 
dentre outros. 

a nova e&r está localizada na avenida 
sebastião de Brito, 805 / 1º andar. Para 
quem mora na região do Planalto e do 
itapoã, a unidade mais próxima fica na 
rua Maria amélia Maia, 460 / 1º andar, 
bairro são Bernardo. Mais informações: 
2535-7650 / 99677-7650. 

no dia 1º de dezembro foi realizado, 
no street Mall aeroporto, o 1º Circuito 
da Beleza – região Pampulha show. o 
evento, de caráter beneficente, contou 
com extensa programação, que levou ao 
público maior conhecimento no segmento 
de beleza masculina e feminina, com foco 
nas áreas de estética, de saúde e edu-
cação, além da melhoria da qualidade de 
vida. Foram promovidos ainda minicursos, 
palestras e oficinas para incentivar a qua-
lificação profissional.

organizado pela 3x4 Publicidade e 
up+life, o Circuito da Beleza contou com 
apoio de diversas empresas da região, 
além do street Mall aeroporto, que cedeu 

todo o seu espaço. o destaque ficou por 
conta da campanha de arrecadação de 
brinquedos para crianças carentes, lide-
rada por voluntários da paróquia santo 
antônio da Pampulha e da Cresap.

o street Mall aeroporto está localiza-
do na rua Boaventura, 1.836, a apenas 
800 metros do aeroporto da Pampulha, 
e traz para a região um novo conceito ar-
quitetônico em espaço comercial. são 
15 salas, 16 lojas (algumas com entra-
da direta pela rua), três quiosques em 
área aberta, espaço para eventos corpo-
rativos, portaria, sistema de segurança 
e estacionamento. Mais informações: 
www.streetmallaeroporto.com.br.

Fotos: divulgação



5
dezembro 2018

PAMPULHA INFORMA

Café com Oração fecha 2018 
convidando à reflexão

Praça Albert Sabin recebe 
novos aparelhos

“É a comunidade que busca ser sal e 
luz na sociedade em que está inserida.” 
Com essas palavras o Padre gilson define 
a Cresap (Comunidade renovada santo 
antônio de Pádua), entidade da qual é 
coordenador e que promove, dentre várias 
ações beneficentes, o “Café com oração 
para empresários”, que tem como objetivo 
proporcionar encontros entre empreende-
dores da região do bairro Jaraguá e propa-
gar a palavra de deus com fé e otimismo.

o “Café com oração” é 
realizado em intervalos de 
três a quatro meses, sem-
pre no início da manhã, e 
tem o formato parecido 
com rodadas de negócios 
e eventos de networking. 
Porém, sua grande diferen-
ça está no sentido espiritu-
al dado pela condução do 
Padre gilson. Participam 
de 60 a 70 convidados por 

edição e seu custo é viabilizado por em-
presas parceiras. o jornal Jaraguá em Foco 
apoia a iniciativa divulgando e fazendo a 
cobertura de cada encontro.

venha você também fazer parte desta 
comunidade, edificar seu espírito com a 
palavra de deus e ter novas possibilidades 
de negócios! a Cresap está localizada na 
rua dom rodrigo, 325, no bairro Jaraguá. 
Mais informações e inscrições: 3497-
8207 / 3443-3744.

a praça albert sabin, no bairro dona 
Clara, recebeu no dia 22 de novembro 12 
novos aparelhos de academia ao ar livre. 
no mês de setembro também foram im-
plantados pontos de acessibilidade em 
alguns locais da praça para que os mo-
radores e os portadores de necessidades 
especiais tenham acesso ao espaço.

as demandas foram realizadas após 
a moradora do bairro Hilda da silva de 
souza, que participa do projeto “adote o 
verde” da Prefeitura de Belo Horizonte, re-
colher 1.500 assinaturas para reivindicar 
melhorias. “Fiquei 15 dias na praça colhen-
do as assinaturas da população para que 
conseguíssemos ter nossa academia ao ar 
livre. digo que foi meu presente de natal 
e para nossa comunidade. em setembro 
também foram implantados pontos de 
acessibilidade, pois temos dois morado-
res cadeirantes que sempre frequentam a 
praça e durante nossos eventos tínhamos 
dificuldades na participação deles. nossa 

praça agora é ponto de encontro e de lazer 
para todos os frequentadores”, conta.

a moradora ainda ressalta que a 
praça está cada vez mais cheia, com 
pessoas desfrutando das melhorias já 
realizadas. “existem brinquedos para as 
nossas crianças, plaquinhas educativas, 
garrafas pets com sacolas para os fre-
quentadores colherem as fezes do seu 
animalzinho e colocarem no lixo. Fico feliz 
por poder realizar esse trabalho de forma 
voluntária. quem adota, cuida!”, enfatiza. 
Mais informações: 99405-1249.

divulgação

PatriCk Marques
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CONTA SUA HISTÓRIA

Álvaro Gonçalves de Lima Júnior, Consuelo Rosália de Lima Duarte, Christiane Rosa de Lima, Esther
Mônica de Lima Santos, Leonardo Abrahão Gonçalves de Lima e Thales Eugênio Gonçalves Lima

Família faz história no Jaraguá

a história dos irmãos lima com o bairro Jaraguá co-
meçou no final da década de 1950, quando seus sau-
dosos pais, dona geralda e 'seu' Álvaro, compraram, por 
meio de carnê, um lote na rua Munhoz. os seis filhos 
do casal – Álvaro, thales, Mônica, Consuelo, leonardo 
e Christiane – cresceram, criaram carinho e colecionam 
diversas histórias da região. dentre elas, piqueniques 
na mata e brejo, onde hoje está localizado o bairro dona 
Clara, comprar leite e verdura na porta de casa e manter 
os portões das casas abertos para receber os vizinhos.

a infância, segundo a secretária executiva Consuelo de 
lima duarte (mais conhecida como Celita), foi regada de 
boas lembranças, com partidas de vôlei na rua e brincadei-
ras no poço artesiano no bairro universitário. “lembro de 
quando brincávamos com outras crianças na rua e das idas 
ao poço artesiano, que eram muito legais. não tínhamos 
essa preocupação com assalto e ladrões. saíamos de casa 
sozinhos para ir às tradicionais festas do bairro e podíamos 
voltar tranquilamente pela madrugada”, relembra. a vizi-
nhança possuía uma convivência muito bacana e os filhos 
eram criados nas casas uns dos outros. “sentávamos nas 
portas dos vizinhos e por ali ficávamos, promovíamos en-
contros. Éramos de fato uma família. os pais ajudavam na 
criação dos filhos, pois todo mundo era padrinho e, acima 
de tudo, muito amigo,” recorda. 

as brincadeiras durante a infância também são 
lembradas com carinho pelo fotógrafo e coordenador 
de licitações leonardo gonçalves de lima. “o bairro 
era bem gostoso. Brincávamos na rua, com corridas 
de rolimã. em época de Copa do Mundo, assistíamos 
aos jogos, enfeitávamos toda a rua com pinturas e ban-
deirinhas. Ficávamos brincando até tarde na rua e era 
muito bacana. as festas da igreja nossa senhora de 
aparecida também eram tradicionais, com suas bar-
raquinhas, assim como aquelas nas casas de amigos 
regadas a muita música boa dos anos 70 e 80”, conta. 

Christiane lima completa dizendo que lembra bem 
dos points da izabel Bueno, como o espeto, o alface, o 
guly guly, o Ping Pão e o doce Pecado: “a iveta fazia 
muitas festas e encontros dos jovens. o Padre louri-
val e ela marcaram muito a nossa juventude e foram 
fundamentais em minha formação. lembro com carinho 
também das diversas festas das igrejas e das barraqui-
nhas da dona queridinha nas ruas garumã e Bacupã, 
por exemplo.”

Estrutura do bairro
naquela época, ainda de acordo com leonardo lima, 

o bairro não tinha saneamento básico, as ruas não pos-
suíam asfalto e o ônibus era bastante demorado: “a linha 
mais próxima era a 82, que ia do Centro da cidade até 
o aeroporto”. Para a irmã, Mônica, existiam dificuldades 
no transporte, pois os ônibus passavam em locais dis-
tantes, e com a saúde, que também era precária. “não 
tinha essa assistência de hoje. Porém, contávamos com 

uma escola pública de excelente qualidade e ninguém ti-
nha a necessidade de ir para uma instituição particular, 
devido ao alto nível do estudo e das professoras. Hoje 
em dia temos um bairro mais jovem e a estrutura mudou 
para melhor. Contamos com mais opções de transporte e 
várias faculdades próximas. Mesmo assim sinto saudade 
desse tempo. uma das coisas que sempre me marcou era 
a participação efetiva de toda a comunidade na igreja. as 
barraquinhas, as quermesses, a coroação com a dona 
nair, que nos ensaiava e fazia questão da participação de 
todas as crianças da comunidade”, afirma. 

o crescimento do bairro, segundo Mônica, se deu 
pelo sacrifício de muitos moradores, que lutaram por 
essas melhorias e conquistaram a valorização da re-
gião. “o bairro Jaraguá cresceu muito e isso também 
ocorreu pela contribuição ativa de algumas pessoas, 
como ‘seu’ luiz Benedito Bertucci, que era um homem 
muito evoluído, ligado à igreja por meio de ações sociais 
e tinha o carinho de todas as crianças. lembro com ca-
rinho também da dona antonieta e da dona Zuleica (do 
órgão), pessoas que realmente ajudaram a construir o 
bairro”, ressalta. ela e sua irmã Christiane ainda lem-
bram da importância do 'seu' Padre Pinto (da Janinha 
e pai do tadeu). “a rua Carmelo Falci teve esse nome 
porque ele trabalhava na Casa Falci, que contribuiu mui-
to com o crescimento de todo o bairro.” 

o relato dessa família é um exemplo de como o jornal 
Jaraguá em Foco, ao longo destes 10 anos, vem acompa-
nhando e ouvindo relatos do crescimento da região. o ob-
jetivo do jornal é ouvir o que você tem para contar, partici-
par da sua história, estar atento ao legado da sua família 
no bairro e registrar cada momento do que você construiu 
na região da Pampulha. Por isso, conte a sua história! en-
tre em contato com o jornal pelo telefone 2552-2525 ou 
pelo e-mail emfocomidia@emfocomidia.com.br. (Rayssa 
Lobato e Fabily Rodrigues)

arquivo de FaMília

www.pontualdecor.com.br Rua Edna Brandão Ferreira, 10 - Santa Amélia@pontual.decorPontual Decor 34419744        984736400 contato@pontualdecor.com.br

Cortinas  Persianas  Tapetes  Papéis de parede

Lavagem e manutenção de cortinas e persianas

Christiane, Leonardo, Celita, Mônica e Thales
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Com a chegada da estação mais 
quente do ano, é normal que tomemos 
mais cuidado com a nossa saúde. Preo-
cupamo-nos em beber mais água, em pro-
teger a pele dos raios solares, em evitar 
o excesso de exposição ao sol, dentre 
várias outras precauções. então, por que 
não nos atentarmos aos cuidados que de-
vemos ter com o nosso carro? no verão, a 
exposição do carro à maresia e ao sol po-
dem ser prejudiciais para os pneus, para o 
motor e para a carroceria do veículo.

a chegada das altas temperaturas é 
um convite para viagens à praia nos fins 
de semana ou até mesmo nas férias. au-
tonomia e liberdade são pontos positivos 
para quem tomou essa decisão, mas é 
necessário que algumas medidas sejam 
tomadas para garantir que seu veículo te-
nha boas condições antes de sair pelas 
estradas.

Para o proprietário do Brasil Centro 
automotivo, Péricles Machado lopes, 
é fundamental cuidar da segurança do 
veículo. “É possível que o carro possa 
estar com alguma peça que comprome-
ta a direção, podendo provocar paradas 
mais bruscas. o ideal antes de viajar é 
levar seu carro a alguma oficina e fazer 
revisão, alinhamento, balanceamento e 
conferência da suspensão a cada cinco 

mil quilômetros rodados. Com isso, os 
pneus duram muito mais e, consequen-
temente, em longo prazo, é perceptível a 
economia no combustível”, explica.

o sócio-proprietário da grid 
automotivo, Fernando Fiuza, ressalta a 
importância de dar uma atenção especial 
aos pneus: “É de extrema importância que 
os pneus estejam calibrados e principal-
mente em bom estado. Pneus carecas, 
com defeitos ou remendados não devem 
ser utilizados em hipótese alguma. as lu-
zes de sinalização do veículo como faróis, 
setas e luzes de freio devem estar em 
perfeitas condições, principalmente para 
quem irá viajar no período da noite.”

Fazer a revisão é essencial para rodar 
despreocupado e não sofrer com impre-
vistos. Já imaginou as consequências de 
uma parada na estrada com a família ou 
com amigos por causa de um problema 
mecânico que poderia ter sido evitado? 
leonardo santos lemos, proprietário da 
adl Bosch Car service, enfatiza: “É ne-
cessário fazer a revisão a cada 10 mil qui-
lômetros rodados ou anual. antes de via-
jar é interessante verificar o nível do óleo, 
as luzes do painel, o limpador de para-bri-
sa, as lâmpadas, os itens de segurança 
como a buzina, o estepe e o macaco e se 
os pneus estão calibrados.”

Como prevenir
uma das principais reclamações 

dos motoristas é que a revisão do carro 
é muito cara. Porém, em longo prazo, 
esse tipo de manutenção tem a tendên-
cia de ser mais barata do que uma ma-
nutenção corretiva. isso deve ser uma 
tarefa frequente e não somente antes 
de percorrer longas distâncias. Para 
daniel luiz, gerente da Bg Pneus, uma 

das principais causas de acidentes é a 
falta de checkups. “a manutenção pre-
ventiva é uma forma eficaz e econômica 
de manter seu veículo em bom estado, 
evitando que problemas mais sérios 

acabem acontecendo. o ideal é sem-
pre fazer um checkup, visando pneus, 
lâmpadas, suspensão, sistema de ar-
refecimento, óleo, balanceamento e 
alinhamento. a falta de uma boa revisão 

Alinhamento 3D

Balanceamento Computadorizado

Suspensão • Freios • Troca de Óleo

Regulagem de Farol • Escapamento

Limpeza de Bico • Descarbonização

Higienização • Injeção Eletrônica

AutomotivoCentro
26 anos com você e sua família

Av. Sebastião de Brito, 137 • Dona Clara • CEP: 31.260-000 •   3491-9777 • bg.pneus@ig.com.br

Faça manutenção preventiva
de férias na BG Pneus

www.ricar.com.br

Atendimento 24 horas

ricardo@ricarbh.com.br
R. Judith Binatti, 22 - Liberdade

Alinhamento e Balanceamento Computadorizado
Injeção Eletrônica - Limpeza de Bico - Mecânica em geral3491-7887

Reboque próprio 24 horas
99985-8888  |  99839-8888

Cuidados com o veículo  nas férias e no verão
Fotos: internet
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Av. Cristiano Machado, 8801 – Dona Clara
31 3497-8034 / 99444-6435

Na troca do �ltro e
do óleo ganhe um

alinhamento!

Alinhamento e
balanceamento 

R$ 69,90

Insul�lm:
a partir de

R$ 79,90

Rádio USB

R$ 99,99

Anti furto

R$ 79,99

Sensor
de ré

R$ 99,99

Som / Acessórios Escapamento

Mecânica geralAlinhamento / Suspensão

Pneus

FAÇA SUA COTAÇÃO: (31) 3399-1250   

Proteção total para:

FURTO COLISÃO
DANOS DA 
NATUREZA

ASSISTÊNCIA 
24 HORAS 

PROTEÇÃO DE 
TERCEIROS

SEM PERFIL 
DE CONDUTOR

SEM CONSULTA 
SPC/SERASA

ROUBO
PAGAMENTOS MENSAIS 

E QUE CABEM NO 
SEU BOLSO

Mais garantia ao associado, tendo em vista 
é filiada a uma agencia de autorregulamentação 

ASCOBRAS 8 ANOS DE PROTEÇÃO Uma das maiores 
Associações do mercado

CARRO
Cobertura contra
ROUBO e FURTO

A partir de:

R$ 39, 60

MOTO
Cobertura contra
ROUBO e FURTO

A partir de:

R$ 36,00

Cuidados com o veículo  nas férias e no verão

pode colocar em riscos sua vida e a de 
terceiros”, enfatiza.

o proprietário da Centro automotivo 
ricar, ricardo Wallace impellizieri, afir-
ma a importância de entender que o 
carro é um bem de consumo e precisa 
ser bem cuidado: “a preocupação com a 
manutenção do carro não deve ser feita 
apenas antes de viajar, mas permanente-
mente. Muitos veículos estragam e cau-
sam acidentes nas estradas pela falta 
de atenção do condutor. É importante 
manter as revisões de acordo com o fa-
bricante do carro e não deixar acumular 
problemas.”

sabendo de tudo isso, está na hora 
de levar seu veículo a uma oficina de con-
fiança e fazer uma boa revisão, pedindo 
sempre para que o profissional explique 
os detalhes. assim você garantirá uma 
viagem segura e livre de problemas! 
(Fabiano Lana)

 verificar o óleo do motor é uma das 
ações mais importantes e simples antes de 
viajar. quando há problemas com a lubrifi-
cação, é possível que o motor seja danifica-
do e o reparo acabe saindo caro;
 verificar o fluido de transmissão é 

tão simples e importante quanto a verifica-
ção do óleo. É o fluido de transmissão que 
mantém as engrenagens do carro funcio-
nando;

 a bateria completamente carregada 
é essencial, afinal, você não quer ficar na 
mão no meio do caminho, não é mesmo? 

 Para poupar os gastos, verifique o 
filtro de ar de seu carro antes de longas via-
gens. se ele estiver marrom ou preto, é hora 
de substituí-lo por um novo;

 É importante garantir que o radiador 
esteja sempre cheio de água, pois é ele que 
mantém o motor frio;

 verifique todas as funções de 
iluminação como faróis, lanternas, luzes 
de freio, luz de ré e setas. são todas es-
senciais para a segurança da viagem;

 os pneus são a única ligação com 
a estrada, por isso a boa manutenção e o 
cuidado são essenciais;

 tenha sempre uma caixa completa 
de ferramentas dentro do carro. isso poderá 
te ajudar em alguma ocasião e te fazer eco-
nomizar tempo e dinheiro. 

1) Cuide da pintura
a alta temperatura pode reduzir a vida útil 

da tinta do seu veículo, podendo causar man-
chas e rachaduras. Por isso, evite a exposição 
do carro ao sol e procure sempre estacioná-lo 
em sombras ou em lugares cobertos. 

2) Verifique os líquidos do motor
Checar os líquidos do veículo é ainda 

mais importante no verão. Por isso, dê aten-
ção aos níveis de água e de aditivo do radia-
dor, aos níveis do fluido do freio, da direção 
hidráulica, do sistema de arrefecimento do 
motor, dos motores, dos lavadores do para-
brisa e do vidro traseiro, do óleo do motor 
e do câmbio. 

3) Ar-condicionado
se o veículo ficou sob forte exposição 

ao sol, é aconselhável deixar a janela aber-
ta por pelo menos três minutos antes de li-
gá-lo. assim, o ar frio toma o lugar do quen-
te. É importante também realizar a limpeza 
do equipamento periodicamente. 

4) Proteja o estofamento
o estofamento é a parte que mais 

fica exposta ao sol, o que pode causar 
manchas e descoloração. Para prevenir 
os danos, é recomendado proteger os 
bancos com capas. no caso dos bancos 
de couro, além da limpeza regular, é reco-
mendável hidratar. 

5) Calibre os pneus
nos dias de temperatura elevada, 

o atrito da borracha com o solo é mais 
intenso, por isso é preciso observar os 
danos dos pneus e mantê-los na calibra-
gem adequada. recomenda-se enchê-los 
ainda frios, devido ao aumento de pressão 
gerado pelo calor que dificulta o processo. 

6) Atente-se às borrachas de vedação
as borrachas podem ficar ressecadas 

devido às altas temperatura. Para evitar 
que isso aconteça é recomendado o uso 
de películas de proteção ou aditivos es-
peciais, que evitam que as borrachas dos 
vidros e palhetas rachem. 

DICAS PARA CUIDAR DO CARRO ANTES DE VIAJAR 

DICAS PARA CUIDAR DO CARRO NO VERÃO
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Tergiversar
evitar, contornar, ladear, rodear, hesitar. ex.: 

respondeu a tudo de forma honesta, sem tergiversar.

Bufarinha
Bugiganga, cacareco, quinquilharia, insignificância. 

ex.: Por que você continua comprando essas bufarinhas?

Escangalhado
estragado, danificado, destruído, partido. ex.: o 

orelhão está escangalhado.

Batráquio
anfíbio, anuro. ex.: a rã é um batráquio.

Supedâneo
Base, suporte, pedestal, escabelo. ex.: estranhamente, 

o padre desceu do supedâneo para rezar a missa.

Concomitante
simultâneo, sincrônico, coincidente, coexistente. 

ex.: a estreia do filme em Portugal será concomitante 
com a estreia no Brasil.

Estapafúrdio 
esquisito, estranho, excêntrico, ilógico, disparatado. 

ex.: seu comportamento foi, no mínimo, estapafúrdio.

Espiroqueta
Bactéria, treponema. ex.: as espiroquetas são 

bactérias que vivem em água doce e em água salgada.

Urucubaca
Má sorte, azar, infortúnio, ziquizira, caiporismo. ex.: 

sai pra lá, urucubaca!

Alvíssaras
Boas notícias, boas novas, boas novidades. ex.: 

alvíssaras! ganhei a Mega-sena!

Inexorável
inevitável, fatal, infalível, irremissível. ex.: Como 

lutar contra a inexorável morte?

Infundibuliforme 
afunilado, em forma de funil. ex.: Me passe aquele 

objeto infundibuliforme, por favor?

OUTRAS PALAVRAS

Pescanço: ato de espreitar o jogo de outra pessoa; 
Oneomania: o ato impulsivo e doentio de comprar coisas; 
Bíbulo: quem gosta de beber, o que absorve líquido; 
Error: viagem sem rumo ou de rumo e duração indeterminados; 
Renuído: gesto de negação com a cabeça; 
Ginge: arrepio provocado pela emoção; 
Abnóxio: o mesmo que inofensivo, inócuo; 

Atossicar: dar maus conselhos, instigar alguém para o mal; 
Pertuito: passagem estreita, buraco, orifício; 
Oscitação: o mesmo que bocejo; 
Isagoge: introdução, preliminares; 
Zafimeiro: esperto, velhaco, astucioso; 
Mangrar: o mesmo que inutilizar-se, perder-se; 
Tebas: indivíduo graúdo, importante; 
Grazina: a pessoa que fala muito, resmunga ou grita muito; 
Osfresia: a faculdade de sentir facilmente os cheiros; 

Parálio: o mesmo que próximo do mar; 
Séctil: o que se pode cortar; 
Sampar: arremessar, atirar; 
Zina: auge, apogeu, o maior grau de intensidade; 
Truz: o mesmo que pancada, batida, ato de bater; 
Bambaré: confusão de vozes, algazarra, desordem ruidosa; 
Ergasiotiquerologia: o ramo da Medicina e do direito que 
cuida dos acidentes do trabalho, das doenças profissionais 
e suas consequências.

Palavras estranhas da língua portuguesa
a língua por tuguesa é realmente fascinante. É incrível saber que o voca-

bulário por tuguês possui cerca de 400 mil palavras, sem contar suas f lexões. 
É praticamente impossível conhecer todas! Mas vamos dar sequência à nossa 

série de palavras diferentes, mostrando algumas das mais estranhas. a maio-
r ia com pouco uso e formada por sí labas que não combinam muito bem. veja 
que interessante!

BanCo de iMagens
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Rua Cyro Vaz de Melo, 571 - Dona Clara

VIVA UM NATAL CHEIO DE MAGIA

(31) 98232-4523

(31) 2511-4102

@rosatellioficial

cidavitelli@gmail.com

Situação precária da Avenida Sebastião de Brito incomoda moradores
a avenida sebastião de Brito é a prin-

cipal via de ligação da avenida Cristiano 
Machado à região da Pampulha. também 
é uma das principais vias que dá aces-
so aos bairros dona Clara, Jaraguá / 
liberdade, santa rosa, aeroporto, indaiá 
e universitário, principalmente de quem 
vem do aeroporto de Confins e das de-
mais regiões da cidade. de uns tempos 
para cá, houve um crescimento econô-
mico devido à criação e à expansão do 
comércio local, com a abertura de novos 
supermercados, farmácias, restaurantes 
e bares, principalmente nos arredores da 
avenida. entretanto, as melhorias da via 
não acompanharam o processo de evolu-
ção do bairro.

um dos maiores problemas são os 
constantes alagamentos e as inunda-
ções, principalmente na altura do cruza-
mento com a avenida Cristiano Machado, 
onde há um córrego. em dias chuvosos, a 
sebastião de Brito sofre com problemas 
na impermeabilização do solo e bueiros 
entupidos, que acabam dificultando o 
escoamento da água da chuva. além da 
ausência de faixa de pedestre, o fluxo 
de veículos também é grande e não há 

semáforos para auxiliar na contenção de 
velocidade, fazendo com que muitas pes-
soas fiquem paradas por muito tempo en-
quanto esperam para conseguir atraves-
sar a via. a falta de sinalização também é 
falha para os motoristas. somado a isso, 
ainda existem os recorrentes buracos ao 
longo da avenida que, frequentemente, 
são tapados pela Prefeitura, porém, logo 
em seguida, surgem novamente. 

a aposentada luiza Porto é moradora 
do bairro dona Clara há 28 anos e acom-
panhou de perto as mudanças que acon-
teceram ao longo dos anos. ela reconhece 
que houve um descaso com a avenida. “o 
crescimento econômico chegou, mas para 
os moradores nada foi feito até hoje. o 
passeio central é cheio de mato e total-
mente irregular. É perigoso alguém andar 
e cair, além de não ter nenhuma sinaliza-
ção para pedestre, apesar do grande fluxo 
de carros que passam na via”, ressalta.

Comércios e instituições
a avenida tem atraído muitos comér-

cios e muitas pessoas para a região. no 
entanto, a falta de uma boa estrutura 
deixa muitos moradores e comerciantes 

insatisfeitos. É o caso da direção da Casa 
de Carnes aguiar, há 31 anos no bairro. o 
sócio-proprietário Juan aguiar ressalta que 
o grande fluxo de veículos na via atrapalha-
va a entrega de mercadorias e as próprias 
vendas. “essa foi a principal razão que nos 
motivou a sair da avenida. agora temos es-
tacionamento próprio e, com muito custo, 

conseguimos fazer a Prefeitura colocar uma 
placa de carga e descarga. infelizmente, a 
chuva ainda é uma adversidade”, afirma.

recentemente, uma nova unidade 
do Colégio dona Clara foi inaugurada na 
sebastião de Brito. Com isso, as proximida-
des do colégio receberam melhorias e uma 
atenção maior. “as obras começaram em 

Fotos: PatriCk Marques

Conseguir atravessar o canteiro central é um verdadeiro desafio
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agosto e incluiram a pintura de faixa de pe-
destre, o rebaixamento de calçadas, a insta-
lação de grades para a segurança dos alunos, 
a sinalização e placas, além da instalação de 
semáforo”, conta Mauro santos, o engenheiro 
civil contratado pela escola para realizar as 
melhorias. Como o semáforo ainda não foi 
instalado, um funcionário do colégio exerce a 
função de guarda de trânsito, mostrando uma 
placa de “Pare” aos motoristas, para asse-
gurar a travessia dos alunos. todas essas 
intervenções precisaram ser bancadas pelo 
colégio, para a prevenção e a segurança de 
todos os estudantes. 

Medidas
demandas e reclamações da popula-

ção chegam até a Prefeitura e às regionais, 
mas ainda é pequena a parcela da comu-
nidade que se interessa por tais assuntos. 

a advogada e moradora do bairro dona 
Clara, gabriela queiroga, está ciente do 
sentimento de impotência e frustração que 
é compartilhado tanto pelos comerciantes 
às margens da via quanto por moradores. 
ela acredita que existem medidas possí-
veis para solucionar ou amenizar esses 
problemas. “inicialmente, seria necessário 
um parecer técnico, elaborado por um es-
pecialista, em relação aos problemas apre-
sentados e soluções para a avenida. a reali-
zação de debates entre os interessados em 
participar do projeto e a promoção de um 
abaixo-assinado na internet fortaleceriam a 
proposta. outras duas possibilidades seriam 
a solicitação de serviços junto à Prefeitura e 
uma audiência pública”, ressalta gabriela. 

o vereador e professor Wendel Mesquita, 
eleito deputado estadual na última eleição, 
mora a um quarteirão da avenida e a usa 

todos os dias para trabalhar. ele conta que 
já passou por momentos críticos em tempos 
de chuva. “Pelo constante fluxo de veículos, a 
avenida não suporta toda a carga diária. sua 
estrutura pluvial é horrível e não é suficiente 
para escoar a água de chuva quando ocorre 
em alto volume. É uma avenida crítica, que 
não tem recebido investimento de revitaliza-
ção nos últimos anos. a Prefeitura precisa dar 
uma atenção maior a essa situação por ser 
uma via de transição muito importante entre 
a região norte e a Pampulha. Caso neces-
sário, estou disposto a enviar uma emenda 
parlamentar para que haja uma intervenção 
maior para ver a nossa via com uma estrutura 
bem melhor do que a atual”, enfatiza.

Resposta da Prefeitura
em nota, a Prefeitura, por meio da 

superintendência de desenvolvimento 

da Capital (sudecap), informou que se-
rão reforçadas as ações de capina no 
canteiro central e de tapa-buracos da 
avenida sebastião de Brito. também há 
projetos concluídos de melhorias de mi-
cro e macrodrenagem do Córrego suzana. 
aguarda-se captação de recursos para 
viabilização de licitação de obras.

de acordo com a assessoria da 
BHtrans, a empresa está monitorando 
a região da avenida sebastião de Brito, 
sobretudo quanto ao uso irregular por 
parte de alguns motoristas em função da 
concentração de bares. em conjunto com 
a PM e a guarda Municipal serão intensi-
ficadas ações de fiscalização. 

Há um projeto de trânsito para a 
região com travessias e sinalização, 
mas ainda sem prazo confirmado. ain-
da assim a BHtrans recebe solicitações 
da comunidade que serão analisadas 
e podem ser implantadas juntas com 
o projeto. ou seja,  é fundamental a 
população encaminhar as demandas 
pelo telefone 156 ou no portal da PBH: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/contato.

o que resta a moradores e comer-
ciantes é aguardar com paciência a boa 
vontade dos órgãos públicos para essas 
manutenções na via. infelizmente tere-
mos de conviver com essa situação por 
mais algum tempo. (Yasmin Kaizer, com 
participação de Fabily Rodrigues)

neWton veloso

Aos poucos a Prefeitura começa a tapar os buracos, mas os problemas da avenida são bem maiores
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Rua Conselheiro Galvão, 480 - Santa Rosa

www.casadecarnesaguiar.com.br

Aos nossos
clientes e amigos,
muito obrigado!

34919799 997319799
Casa de Carnes Aguiar @casadecarnesaguiar

Faça suas encomendas de Natal

• Entregamos sem taxa •
• Carnes temperadas •
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ENQUETE

“a avenida não suporta toda a carga diária que recebe. sua 
estrutura pluvial é horrível e não é suficiente para escoar a 
água de chuva quando ocorre em alto volume. É uma aveni-
da crítica, que não tem recebido investimento de revitaliza-
ção nos últimos anos. a Prefeitura precisa dar uma atenção 
maior a essa situação por ser uma via de transição muito 
importante entre a região norte e a Pampulha.”
Wendel Mesquita, Professor, morador do Dona Clara e 
Deputado Estadual

“o que dá a entender é que ela está bem abandonada. devi-
do às chuvas, a enxurrada corre no meio da avenida, como se 
fosse um rio mesmo. a vazão de água é muito rápida. o que 
falta aqui é o escoamento de água lateral, bueiros e bocas de 
lobo para a água escoar melhor. alguns clientes não descem 
do carro por causa da intensidade da chuva e da enxurrada. 
Já perdi alguns por causa disso.”
Eduardo Henrique Teixeira, Proprietário do Empório Uai Sô 

“a estrutura da avenida precisa melhorar, principalmente o 
canteiro central, para que o tráfego de pedestres seja fa-
cilitado. Hoje os próprios comerciantes precisam fazer pe-
quenos reparos colocando cimentos no canteiro. Com o alto 
fluxo de veículos, é necessário que se acrescente faixas de 
pedestres ao longo de toda a avenida.”
Gileade Azevedo Mariani, Sócia-proprietária da Sorveteria 
Sorvetão 

“o bairro é muito bom, mas a avenida sebastião de Brito 
está precisando de muitas melhorias. a Prefeitura deveria 
arrumar o canteiro central, colocar jardim e deixar tudo 
plano, colocando uma faixa para os moradores fazerem 
caminhada. outra coisa que falta são semáforos. direto 
acontecem acidentes e atropelamentos. sem contar os 
alagamentos.”
Maria Cristina Armond, Moradora do bairro Dona Clara há 
17 anos 

“a avenida sebastião de Brito sofre com a falta de manu-
tenção e de zelo por parte da Prefeitura. a via possui grande 
fluxo de veículos e ainda existe a dificuldade decorrente da 
ausência de passagem, do mato alto e do lixo no canteiro 
central. a falta de sinalização também é falha para os moto-
ristas. sem contar com os problemas na impermeabilização 
do solo e dos bueiros entupidos que dificultam o escoamento 
da água da chuva.”
Mariana de Oliveira Loura, Advogada 

“É só chegar chuva forte que a avenida alaga. estamos na 
esquina da Cristiano Machado com a sebastião de Brito, 
mas, por sorte, a água não invade a oficina. só atrapalha-
va mais para os clientes que queriam ter acesso ao bairro 
Jaraguá. a Prefeitura deveria fazer uma obra. ao longo da 
avenida falta muita sinalização e também quebra-molas, 
principalmente para conter a velocidade dos veículos.”
Péricles Lopes, Proprietário do Brasil Centro Automotivo 

“a falta de um estacionamento era um grande problema 
para o nosso comércio. depois que mudamos, os proble-
mas diminuíram. infelizmente, a questão da chuva ainda 
é uma adversidade. estamos em uma descida, próximo à 
esquina da avenida. a água da chuva vem com muita força, 
dificultando a passagem de pedestres e, consequentemen-
te, dos nossos clientes.”
Juan Aguiar, Sócio-proprietário da Casa de Carnes Aguiar 

 “ouvimos muitas reclamações. o canteiro central é totalmente 
irregular, com muitos buracos, muitas pedras e sem abertura 
para a passagem de pedestre. eu já presenciei queda de idoso 
por causa do desnivelamento do canteiro. em período de chuva 
vira um caos, porque a drenagem é muito ruim. É necessária a 
reestruturação de toda a avenida e de todo o canteiro central. 
Mas nem a manutenção básica do dia a dia é feita.”
Fernanda Duarte, Proprietária do Horti-Minas 

Moradores e comerciantes comentam sobre a situação da Avenida Sebastião de Brito

Particular e
Convênios:

Amil
Copasa

Correios
Premium

Rede Unna
Bradesco Dental

Odontoprev
Golden Cross

PMMG (Polícia Militar)
NOVA UNIDADE:
Av. Sebastião de Brito, 805 - Loja 17 - 1º andar - Dona Clara
2535-7650 / 99677-7650 RT.: Dra. Juliana Fontes Diniz  CROMG: 51635

Rua Maria Amélia Maia, 460 - 1º andar - São Bernardo
3494-7650 / 98838-7650 RT.: Dra. Rosângela Batista Fontes Diniz  CROMG: 14604
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Caixa de Som | Mesa de Som|
Potência | Subwoofer | Laser | Strobo | Treliças |
 Meia-Bola | Moving Head | Globo de Espelho |

 Máquina de Fumaça | Refletor de LED | Tubos de LED

Cobertura de eventos em geral:
Aniversários, casamentos e confraternizações empresariais

Sonorização | Iluminação

kgdproducoeseventos@gmail.com

facebook.com/kgdbrasil

@kgdproduções

Gustavo Dias 31 99818 6004

Tratamento de ronco e apneia do sono 
com aparelhos intra-orais

Rua Padre Pedro Pinto, 447 - 3° andar - Venda Nova

3457-8889       997668336

villaodontologia.com.br

SAÚDE E BEM-ESTAR

Mais da metade dos belo-horizontinos estão acima do peso
BH consolida cada vez mais o caráter das grandes 

cidades do mundo. as pessoas têm o dia a dia profissio-
nal intenso. assim, falta tempo para a saúde, seja para 
almoçar em um local com tranquilidade e com qualida-
de ou para praticar um exercício físico. nesse foco, uma 
pesquisa confirma e assusta os moradores da cidade. 
segundo a vigilância de Fatores de risco e Proteção para 
doenças Crônicas por inquérito telefônico (vigitel) 2017, 
divulgada pelo Ministério da saúde, 51,1% de quem vive 
na capital mineira está com excesso de peso e 16,4% 
são obesos. em todo o país, mais de 54% estão, literal-
mente, fora de forma e quase 18,9% têm índice de Massa 
Corporal (iMC) superior a 30, medida que, conforme a 
organização Mundial de saúde (oMs) os coloca na po-
sição de obesos. de acordo com a vigitel 2017, apenas 
38,9% dos belo-horizontinos praticam a quantidade de 
atividade física recomendada pela organização Mundial 
de saúde, ou seja, 150 minutos por semana.

o Ministério da saúde irá utilizar os dados da pesqui-
sa para implementar ações de promoção da saúde e de 
prevenção de doenças. o objetivo é diminuir, até 2022, 
em 2% ao ano o número de mortes por doenças crônicas, 
que têm como fatores de risco o sobrepeso e a obesidade.

diego Paim, professor da Faculdade Ciências Médicas 
de Minas gerais e cirurgião do aparelho digestivo na nexa 
Clínica Cirúrgica, acredita que a obesidade é uma tendên-
cia mundial. “os estados unidos é um país com grande 
número de pessoas obesas e o Brasil está seguindo essa 
tendência. É possível observar uma mudança do estilo de 
vida das pessoas. elas têm uma alimentação hipercalóri-
ca e estão mais sedentárias”, afirma. 

a endocrinologista Maria de Fátima Haueisen sander 
diniz considera que os moradores de BH seguem a po-
pulação das grandes cidades brasileiras. “as metrópoles 
vem ‘engordando’ nas últimas duas ou três décadas. uma 
pesquisa do iBge (a Pesquisa de orçamentos Familia-
res) já confirmava a vigitel. as pessoas comem mais ve-
zes fora de casa, trocam lanches pelas refeições como 
almoço e jantar, consomem muitos líquidos adoçados 

e alimentos ricos em açúcar, gordura e sal e cheios de 
aditivos químicos. Há pessoas que não tomam água, só 
refrigerantes! o consumo de legumes, verduras e frutas 
é baixo. o consumo de arroz e feijão diminuiu, enquanto 
os alimentos industrializados, os chamados alimentos ul-
traprocessados, que geralmente não saciam e são muito 
calóricos, ganharam muito espaço. exemplo: no almoço 
se toma suco de caixa em vez de comer a fruta, come-se 
chips em vez de comer a batata cozida”, aponta.

a endócrina lista também hábitos extra-alimentação 
como fatores de risco: “o estresse da vida atual faz mu-
dar os motivos pelos quais comemos: come-se pela tris-
teza, pela raiva, pela dor, dentre outros. Comemos sem 
prestar atenção, mecanicamente, vendo tv ou em frente 
ao computador. os estímulos ao consumo são infinitos, 
vide as propagandas da Coca-Cola que nos fazem pen-
sar em sermos saudáveis tomando a bebida. era como o 
cigarro na década de 1970. Propagandas lindas falavam 
em fazer esportes e fumar. o sedentarismo da população 
é muito preocupante também. o tempo de uso de com-
putadores e em frente à tv tem aumentado, significando, 
na prática, menos movimento para o corpo.”

“o maior problema da obesidade é que ela não vem 
sozinha. dependendo da situação, pode acarretar em 
outras doenças, como: diabetes do tipo 2, hipertensão, 

apneia do sono, derrame; problemas psicológicos 
(depressão, ansiedade, baixa autoestima, dentre outros); 
hérnia de disco e asma grave não controlada. a boa notí-
cia é que, reduzindo o peso em 10%, já se elimina grande 
parte desses riscos”, enfatiza  diego Paim.

Maria de Fátima Haueisen finaliza alertando: “gos-
tamos muito dos doces, mas o que mudou nas últimas 
décadas foi o padrão da ‘alimentação moderna’ e dos 
hábitos de vida na população brasileira como um todo. 
todos querem se locomover de carro, pois o transporte 
público é deficitário. além disso, os espaços de lazer são 
poucos e sofremos com a falta de tempo e a crescente 
violência urbana.” 

a prevenção é o mais importante. se perceber um 
aumento de peso significativo, é preciso ficar atento e 
se cuidar. a obesidade não acontece somente pelo ex-
cesso de peso. depois dos 35 anos, há uma alteração 
no metabolismo das pessoas, que pode levar ao ganho 
de peso. Fatores genéticos também devem ser avaliados 
na obesidade. Mediante essas informações, hora de ficar 
atento à alimentação e se cuidar melhor. (Marco Túlio 
Câmara e Yasmin Kaizer)

 54% da população estão acima do peso;
 51,2% das mulheres estão acima do peso;
 57,3% dos homens estão acima do peso;
 61,6% da população entre 45 e 54 anos estão      
acima do peso;
 32,1% da população entre 18 e 24 anos estão 
acima do peso;
 18,9% da população estão obesas;
 37% fazem atividade física pelo menos duas horas 
e meia por semana;
 43,4% dos homens fazem atividade física pelo 
menos duas horas e meia por semana; 
 31,5% das mulheres fazem atividade física pelo 
menos duas horas e meia por semana;
 13,9% da população não fazem exercício físico.

BanCo de iMagens
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Sua atitude faz a diferença
Em que momento chamar o SAMU?

GENTILEZA URBANA

o serviço de atendimento Móvel de urgência 
(saMu 192) está disponível para toda a população 
em momentos de urgência e emergência e funciona 24 
horas por dia, todos os dias da semana. Porém, muitas 
vezes, grande parte das chamadas recebidas não são 
destinadas ao serviço. Por isso, é importante saber em 
quais situações devemos acioná-lo.

a ligação é gratuita e pode ser realizada por qual-
quer telefone fixo ou móvel. o serviço reúne médicos, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas, 
que podem prestar socorro em emergências de natu-
reza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco
-obstétrica e de saúde mental para a população em 
qualquer lugar, seja na residência, no local de trabalho 
ou em vias públicas.

ao ligar, o cidadão é atendido por um profissional 
treinado na Central de regulação Médica de urgência, 
que fará perguntas para iniciar o socorro. essa conversa 
permite que o médico regulador preste as primeiras 

recomendações, ainda pelo telefone, enquanto a pes-
soa aguarda a chegada da ambulância, o que reduz o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as sequelas decorrentes da falta de socorro preco-
ce. Portanto, ao ligar para o 192, é importante tentar 
responder a todas as perguntas solicitadas com calma, 
mesmo que seja difícil, e não desligar o telefone até a 
liberação do médico regulador. 

QUANDO CHAMAR O 
ATENDIMENTO DE EMERGêNCIA

 Problemas cardiorrespiratórios

 intoxicação

 queimaduras graves e choques elétricos

 ocorrência de maus-tratos

 trabalhos de parto

 Crises hipertensivas

 acidentes com produtos perigosos

 transferência inter-hospitalar de doentes com 

risco de morte

internet
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Natal é época de renascimento, de renovar 
sonhos e metas para um novo ano que já
se anuncia. É época de celebrar todas as 

conquistas vividas e os objetivos alcançados.

Esta é a época de planejar um ano ainda melhor
 e reafirmar parcerias. É olhar para frente com 
determinação, esperança e muito otimismo.

A Em Foco Mídia deseja a você e sua família um 
Natal feliz e um novo ano muito próspero, 

cheio de saúde e realizações. 
Esperamos, por mais um ano, partilhar 

grandes momentos, vitórias e conquistas!

estas são algumas das vagas de emprego 
da nossa região. divulgamos e esperamos 
contribuir, tanto com as empresas que pre-
cisam preencher estas vagas quanto com os 
moradores e demais interessados. os dados 
da empresa, contato, especificações e quan-
tidade de vagas podem ser enviados para o 
e-mail emfocomidia@emfocomidia.com.br.

EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
• Função: PROSPECÇÃO DE PUBLICIDADE / 
MARKETING                                        Vagas: 1
Especificações / Perfil: vaga direciona-
da para o profissional com experiência em 
captar anúncios publicitários e prospectar 
novos clientes. Preferência para quem mora 
na região da Pampulha e tenha formação 
em Marketing. desejável: boa fluência para 
contatos externos, disponibilidade de tem-
po, organização, iniciativa, compromisso e 
bom texto. dispensamos curiosos e pessoas 
aguardando respostas de outros empregos. 
Horário: 9h30 às 18h30.

• Função: ESTAGIÁRIO DE JORNALISMO E 
MARKETING QUE MORE NA REGIÃO DA 
PAMPULLHA                                        Vagas: 1
Especificações / Perfil: a par tir do 5º 
período. organização, iniciativa, compro-
misso, bom texto (fundamental) e boa 
fluência para as entrevistas e para nego-
ciações de publicidades. Preferência para 
moradores da região do Jaraguá. Horário: 
13h30 às 18h30.

• Função: DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS   Vagas: 2
Especificações / Perfil: sexo masculino, en-
tre 16 e 28 anos. iniciativa, compromisso, se-
riedade e boa vontade para a distribuição dos 
jornais da empresa na região da Pampulha. 
Horário: manhã e tarde. Preferencialmente 
morar na região do Jaraguá. valor: r$ 8,00 
a hora.

Contato para as vagas: enviar currículo com 
foto para emfocomidia@emfocomidia.com.br.

SOCILA SÃO LUIZ
• Função: MANICURE                         Vagas: 2
• Função: ESTETICISTA                        Vagas: 2
• Função: CABELEIREIRO                     Vagas: 2
Especificações: Com experiência. Fazer agen-
damento pelo telefone.
Contato: 3441-5863 / 98701-3065

PADARIA PING PÃO
• Função: ATENDENTE DE PADARIA         Vaga: 1
• Função: FAXINEIRO                              Vaga: 1
Especificações: Morar na região e ter disponi-
bilidade nos turnos da manhã e da tarde.
Contato: 3566-5591 ou en-
viar currículo para o e-mail: 
recrutamentoparapadaria@gmail.com

D@STER
• Função: AUXILIAR DE INFORMÁTICA    Vaga: 1
Especificações: Horário: segunda a sexta, de 
9h às 18h, e sábado, de 9h às 12h.
Contato: 3443-3444

HANGAR DOS PÃES
• Função: ATENDENTE                            Vaga: 1
Especificações: necessário experiência e dis-
ponibilidade para trabalhar no turno da tarde.

• Função: PADEIRO                                Vaga: 1
Especificações: necessário experiência.

Função: AUXILIAR DE PRODUÇÃO          Vaga: 1

Contato: 3566-7063 / 
rh@hangardospaes.com.br

CLUBE JARAGUÁ
• Função: MASSAGISTA PARA A 
SAUNA FEMININA    Vaga: 1
Especificações: vaga feminina para 
portadores de necessidades especiais (Pne). 
turno: tarde/noite – 15h às 22h.
Contato: 3490-9130 / rh@jaraguaclub.com.br

QUADRO DE EMPREGOS



24
dezembro 2018

DOCUMENTOS

• RG / CPF / Passaporte
• Cópia do RG ou Passaporte
• Check-in passagens aéreas
• Cartão de crédito
• Carteira de motorista
• Comprovante de reservas
• Vouchers hotel / locadora veículo
• Seguro viagem / plano de saúde
• Receitas médicas
• Roteiros de viagem / mapas / guias
• Informações de contatos

HIGIENE
• Escova e pasta de dente
• Fio dental
• Sabonete / shampoo / condicionador
• Creme de cabelo (leave-in)
• Desodorante
• Pente e escova
• Protetor solar e labial
• Hidratante corporal e facial
• Perfumes
• Maquiagens (batom, base, pó, rímel, 
blush) 
• Demaquilante
• Algodão e cotonetes
• Toalha
• Secador de cabelo
• Repelente
• Lâmina de barbear 
• Loção de barbear / pós-barba
• Pinça
• Kit para unhas
• Preservativos
• Absorvente
• Secador / chapinha

ROUPAS
• Roupas íntimas
• Meias 
• Vestidos / saias
• Calças
• Shorts / bermuda
• Boné
• Blusas
• Pijama
• Meia-calça
• Biquínes / maiôs / cangas
• Sungas
• Tênis / chinelo
• Rasteirinha / sandália
• Brincos
• Prendedor de cabelos
• Relógios
• Pulseiras / colar

No frio:
• Touca
• Luvas
• Jaqueta / casaco
• Cachecol / echarpe

OBJETOS ÚTEIS 
PARA VIAGENS
Na sacolinha que fica no mochilão
• Benjamin ou T
• Carregador com 3 entradas USB
• Adaptador de tomada (universal ou 
para o país a ser visitado)
• Agulha e linhas
• Protetores auriculares
• Cadeado (TSA approved e com código)

Na nécessaire
• Maquiagem
• Tapa-olho
• Faca de plástico
• Escova, pasta de dentes e fio dental
• Grampos de cabelo
• Preservativos
• Remédios principais
• Protetor labial
• Escova / pente para cabelo
• Lixa de unha
• Miniprotetor solar
• Ziplock

UTILIDADES 
BAGAGEM 
DE MÃO
• Almofada de pescoço
• Toalha pequena
• Protetor auricular
• Lanterna
• Cadeado
• Adaptador de tomada
• Água
• Lanches / barrinhas de cereais
• Sacolas plásticas
• Roupa reserva para emergências

BÁSICO
• Carteira / bolsa
• Celular
• Câmera fotográfica
• Carregadores
• Cartões de memória / pendrive
• Notebook
• Fones de ouvido
• Óculos de sol / óculos de grau / lentes 
de contato
• Livros / revistas
• Canetas e blocos
• Remédios / band-aid
• Prendedores de cabelo

CHECK-LIST DE VIAGENS

o jornal em Foco turismo aborda o turismo de um modo geral, apresentando notícias do 
segmento e do setor, divulgando roteiros de viagens com dicas e curiosidades.

www.emfocoturismo.com.br

(31) 2552-2525
turismo@emfocomidia.com.br

@emfocoturismo

Em Foco Turismo


